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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 17/2015 (1)
Έγκριση της τ ροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερι−

κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Καβάλας.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)

Σήμερα, 9 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30΄, 
στο Μέγαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα δια−
σκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) 
συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέ−
δρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, 
όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε Συμβούλιο, στην 
οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, 
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Γεώργιος Χρυσικός, 
3) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 4) Σπυρίδων Μιτσιά−
λης, 5) Βιολέττα Κυτέα, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντι−
πρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Νικόλαος Μπιχάκης, 
8) Αικατερίνη Βασιλακοπούλου − Κατσαβριά, 9) Ιωά ννης 
Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου – Ειση−
γητής, 11) Κωνσταντίνος Τσόλας, 12) Δημήτριος Κράνης, 
13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώνιος Ζευγώλης, 15) Ασπα−
σία Καρέλλου, 16)  Ειρήνη Κιουρκτσόγλου − Πετρουλά−
κη, 17) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 18) Γεώργιος Σακκάς, 

19) Μαρία Βασιλάκη, 20) Χρυσούλα Παρασκευά, 21) Μα−
ρία Γαλάνη − Λεοναρδοπούλου, 22) Μιχαήλ Αυγουλέας, 
23) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 24) Ιωσήφ Τσαλαγανί−
δης, 25) Ευγενία Προγάκη, 26) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 
27) Μαρία Βαρελά, 28) Ασπασία Μαγιάκου, 29) Βασίλειος 
Πέππας, 30) Γεώ ργιος Λέκκας, 31) Αθανάσιος Καγκά−
νης, 32) Μαρία Χυτή ρογλου, 33) Δημήτριος Χονδρο−
γιάννης, 34) Αρτεμισία Παναγιώτου, 35) Χαράλαμπος 
Μαχαίρας, 36) Απόστολος Παπαγεωργίου, 37) Αλτάνα 
Κοκκοβού, 38) Σοφία Ντάντου, 39) Δημήτριος Τζιούβας, 
40) Γεώργιος Αναστασάκος, 41) Ιωάννης Μαγγίνας, και 
42) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν 
παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου 
και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευ−
τέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομελείας 
Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της 
Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο−
ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο 
υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες.

Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ−
ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των 
υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και 
Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 70 υπη−
ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι 
στην αρχή της παρούσας σαράντα δύο (42), δηλαδή 
είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα 
υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 
14 παρ. 5 του Ν. 1756/1988, όπως ισχύει).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, 
κατόπιν των από 3 και 4 Μαρτίου 2015 έγγραφων προ−
σκλήσεων του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους 
υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουρ−
γούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α΄ Ν. 1756/1988, όπως αντικ. 
από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να 
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 27/2014 
απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Καβάλας, 
η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’  αριθμ. 115/2−2−2015 
έγγραφο της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Καβάλας, 
Χριστίνας Ζαπάρτα, Προέδρου Πρωτοδικών, το οποίο 
έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε αντίγραφο της 
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με αρ. 27/2014 Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Καβάλας 
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Ο Εισηγητής – Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 
αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το 
παραπάνω έγγραφο της Διευθύνουσας το Πρωτοδι−
κείο Καβάλας και β. την υπό κρίση υπ’ αριθμ. 27/2014 
απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Καβάλας, 
εισηγήθηκε την έγκριση της τροποποίησης του Κανο−
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ως άνω Πρωτοδι−
κείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/2014 απόφαση της 
Ολομέλειας αυτού, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της 
παρούσας.

Η παρισταμένη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ−
τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η 
οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη 
συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. 
με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, κατά την § 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του 

άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 § 2 του Ν. 4055/2012, 
οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας 
των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, 
υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των 
ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ−
μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς 
όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των 
δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε 
κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την 
τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων 
δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτο−
δικείου Καβάλας με την υπ’ αριθμ. 27/2014 απόφασή της 
τροποποίησε τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του 
δικαστηρίου αυτού, ως εξής: « ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ το άρθρο 
7 περ. Γ΄ του ισχύοντος κανονισμού, ως τώρα ισχύει, ως 
εξής: «Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της έδρας του 
Πρωτoδικείoυ συνεδριάζει στην έδρα του Δικαστηρίου 
(στην Καβάλα) κάθε δεύτερη και τέταρτη Δευτέρα, κάθε 
δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη, κάθε πρώτη και τρίτη 
Πέμπτη και κάθε δεύτερη Παρασκευή κάθε μηνός μέχρις 
συμπληρώσεως αριθμού επτά (7) Δικαστηρίων, με ώρα 
έναρξης 9.00.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ τη διάταξη του άρθρου 1 στοιχ. β΄ παρ. 4 
του Kανoνισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτο−
δικείου Καβάλας που αφορά την ώρα εκδίκασης των 
υποθέσεων αναστολής πλειστηριασμών και διορθώσεων 
περιλήψεων κατασχετηρίων εκθέσεων και ορίζει ως 
ημέρα και ώρα έναρξης εκδίκασης των άνω υποθέσεων, 
κάθε Πέμπτη και ώρα 09.00, πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του πλειστηριασμού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ τη σχετική διάταξη του ως άνω Κα−
νονισμού και επεκτείνει την εφαρμογή της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 142 ΚΠοινΔ στις κάτωθι περι−
πτώσεις: Α) Αποφάσεις και πρακτικά των Μονομελών 
Πλημμελειο δικείων και του Μονομελούς Δικαστηρίου 
Ανηλίκων: α) όταν είναι ερήμην καταδικαστικές, όταν η 
ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο δεν είναι 
εφέσιμη, β) όταν κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση 

λόγω ελλείψεως κλητεύσεως ή νομίμου κλητεύσεως 
του κατηγορουμένου, γ) αποφάσεις που εκδίδονται 
μετά από αίτηση του Εισαγγελέα για ανάκληση χο−
ρηγηθείσας αναστολής, δ) αποφάσεις που εκδίδονται 
μετά από αίτηση του κατηγορουμένου, για συγχώνευση 
ποινών, μετατροπή ποινής σε κοινωφελή εργασία, ανα−
στολή εκτέλεσης απόφασης, συμπλήρωσης απόφασης. 
Β) Αποφάσεις και πρακτικά Τριμελούς Πλημμελειοδικεί−
ου α) όταν είναι αθωωτικές, εφόσον δεν υπάρχει παθών 
ή πολιτικώς ενάγων, εκτός αν διατάσσουν απόδοση 
κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση 
κατασχεθέντων, β) όταν κηρύσσεται απαράδεκτη η συ−
ζήτηση λόγω ελλείψεως κλητεύσεως ή νομίμου κλητεύ−
σεως του κατηγορουμένου, γ) όταν η έφεση απορρίπτε−
ται ως ανυποστήρικτη, κατ’ άρθρο 501 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, 
ή ως απαράδεκτη μετά από νόμιμη παραίτηση από το 
ένδικο μέσο δ) αποφάσεις που εκδίδονται μετά από 
αίτηση του Εισαγγελέα για ανάκληση χορηγηθείσας 
αναστολής και ε) αποφάσεις που εκδίδονται μετά από 
αίτηση, του κατηγορουμένου, για συγχώνευση ποινών, 
μετατροπή ποινής σε κοινωφελή εργασία, αναστολή 
εκτέλεσης απόφασης, συμπλήρωση απόφασης».

Κατά το άρθρο 38 του Ν. 4274/2014 « Οι μεταβατικές 
έδρες των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων, καθώς 
και των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικείων 
και των πλημμελειοδικείων των περιφερειών των εφε−
τείων της χώρας καταργούνται, εκτός από αυτά που 
λειτουργούν σε νησιά ευρισκόμενα εκτός της έδρας του 
δικαστηρίου (παρ. 1). Πολιτικές και ποινικές υποθέσεις 
αρμοδιότητας των δικαστηρίων που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες εκκρεμούν προς 
εκδίκαση στις μεταβατικές έδρες και για τις οποίες 
δεν έχει οριστεί δικάσιμος μέχρι τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου, εκδικάζονται στην έδρα των ανωτέρω 
δικαστηρίων (παρ. 2)». Σε εφαρμογή της ως άνω διά−
ταξης η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Καβάλας, αφού 
έλαβε υπόψη τον αριθμό των υποθέσεων για τις οποί−
ες δεν έχει προσδιορισθεί δικάσιμος στην καταργού−
μενη μεταβατική έδρα Παγγαίου, τον χρόνο τέλεσης 
των αδικημάτων και τις εν γένει υπηρεσιακές ανάγκες, 
αποφάσισε την αύξηση των συνεδριάσεων του Μονο−
μελούς Πλημμελειοδικείου κατά μία και συγκεκριμένα 
την προσθήκη ακόμη μιας συνεδρίασης κάθε δεύτερη 
Παρασκευή και μέχρι συμπληρώσεως επτά δικασίμων. 
Περαιτέρω, η Ολομέλεια του ιδίου δικαστηρίου αποφά−
σισε να αρχίζει η συνεδρίαση εκδίκασης των υποθέσεων 
αναστολής πλειστηριασμών και διορθώσεων περιλήψε−
ων κατασχετηρίων κάθε Πέμπτη από ώρα 09.00, αντί 
ώρας 12.00. Οι ως άνω δύο ρυθμίσεις εξυπηρετούν την 
εύρυθμη λειτουργία του δικαστηρίου και πρέπει ως 
προς αυτές να εγκριθεί η τροποποίηση του Κανονισμού.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 142 παρ. 2 ΚΠοινΔ, μέσα 
σε οκτώ ημέρες από τη συνεδρίαση καθαρογράφονται 
τα πρακτικά από το γραμματέα και υπογράφονται από 
αυτόν και το δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση… Η 
ημερομηνία υπογραφής των καθαρογραμμένων πρα−
κτικών σημειώνεται αυθημερόν σε ειδικό βιβλίο, που 
τηρείται στην οικεία γραμματεία. Κατά τη διάταξη της 
παρ. 3 του ιδίου άρθρου, τα Πρακτικά της συνεδρίασης 
του πταισματοδικείου και οι αποφάσεις και οι διατάξεις 
που καταχωρίζονται σ’ αυτά μπορούν να καθαρογρα−
φηθούν μαζί με το σκεπτικό και καταχωρίζονται σε 
ειδικό βιβλίο, που τηρείται από το γραμματέα (βιβλίο 
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δημοσίευσης αποφάσεων). Με εντολή του διευθύνο−
ντος τη συζήτηση, καθώς και ύστερα από αίτηση κα−
θενός που έχει έννομο συμφέρον, ακόμη και του συ−
νηγόρου του διαδίκου ή ύστερα από παραγγελία του 
δημόσιου κατηγόρου, του εισαγγελέα ή ύστερα από 
άσκηση ενδίκου μέσου, ο γραμματέας έχει υποχρέωση 
να καθαρογράψει τα πρακτικά, τις διατάξεις και την 
απόφαση σύμφωνα με τους ορισμούς των παραπάνω 
παραγράφων. Εξάλλου, κατά τη διάταξη της παραγρά−
φου 4 του ιδίου άρθρου, όπως αυτή προστέθηκε ως 
άνω με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3904/2010, ΦΕΚ Α΄ 
218/23.12.2010 (οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμήθηκαν 
σε 5 και 6, αντίστοιχα), «Η προηγούμενη παράγραφος 
εφαρμόζεται και: 1) στις αποφάσεις του μονομελούς 
πλημμελειοδικείου και μονομελούς δικαστηρίου ανηλί−
κων: α) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν 
αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις, β) όταν εκδίδονται 
ύστερα από έφεση κατά αποφάσεων του πταισματοδι−
κείου, γ) όταν παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω 
θανάτου ή λόγω ανάκλησης της έγκλησης, δ) όταν είναι 
αθωωτικές, εφόσον η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί αυ−
τεπάγγελτα και δεν υπάρχει παθών ή πολιτικώς ενά−
γων, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων 
ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων, 
ε) όταν είναι καταδικαστικές κατ’ αντιμωλία και η ποινή 
που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο δεν είναι εφέσι−
μη, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή 
επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων. 
2) Στις αποφάσεις του τριμελούς πλημμελειοδικείου: 
α) όταν εκδίδονται ύστερα από έφεση κατά αποφάσεων 
του μονομελούς πλημμελειοδικείου, για τις οποίες η 
καθαρογραφή γίνεται με καταχώριση σε ειδικό βιβλίο, 
β) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβο−
λή για κρείσσονες αποδείξεις, γ) όταν παύουν οριστικά 
την ποινική δίωξη λόγω θανάτου του κατηγορουμένου 
ή λόγω ανάκλησης της έγκλησης, δ) όταν εκδίδονται 
έπειτα από έφεση και είναι αθωωτικές, εφόσον δεν 
υπάρχει παθών ή παράσταση πολιτικής αγωγής, εκτός 
εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση 
κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων, ε) όταν είναι 
καταδικαστικές κατ’ αντιμωλία και η ποινή που επιβλή−
θηκε δεν είναι εφέσιμη, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση 
κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήμευση 
κατασχεθέντων, στ) όταν αφορούν σωματικές βλάβες 
από αμέλεια, για τις οποίες η ποινική δίωξη παύει οριστι−
κά κατ’ άρθρο 315 παράγραφος 1 εδάφιο τελευταίο ΠΚ. 
Κατά τη διάταξη της παραγράφου 5 του προαναφερο−
μένου άρθρου, «με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ολομέλειας του 
οικείου πρωτοδικείου, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρ−
μογή της προηγούμενης παραγράφου και στα πρακτικά, 
όπως και στις αποφάσεις των μονομελών πλημμελειοδι−
κείων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό και των μονομε−
λών δικαστηρίων ανηλίκων στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) για τις παραβάσεις των Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 
β) για τα πλημμελήματα καθυστέρησης πληρωμής εργα−
τικών ή εργοδοτικών εισφορών, γ) για τις παραβάσεις 
του υγειονομικού κανονισμού, δ) για τις αγορανομικές 
παραβάσεις ». Από τις παραπάνω δια τάξεις προκύπτει 
ότι σ’ αυτές ορίζονται περιοριστικά οι περιπτώσεις που 
δεν καθαρογράφονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις, 
μεταξύ άλλων, και των Μονομελών Πλημμελειοδικείων, 
των Μονομελών δικαστηρίων ανηλίκων και των Τριμε−
λών Πλημμελειοδικείων, παρέχεται δε εξουσιοδότηση 

στον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποφασίσει, μετά γνώμη 
της ολομέλειας του οικείου πρωτοδικείου, την επέκταση 
της μη καθαρογραφής των πρακτικών και των αποφά−
σεων των μονομελών πλημμελειοδικείων και του μονο−
μελούς δικαστηρίου ανηλίκων και για τα περιοριστικώς 
αναφερόμενα στη παρ. 5 εγκλήματα, ήτοι: α) για τις 
παραβάσεις των Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, β) για 
τα πλημμελήματα καθυστέρησης πληρωμής εργατικών 
ή εργοδοτικών εισφορών, γ) για τις παραβάσεις του 
υγειονομικού κανονισμού, δ) για τις αγορανομικές πα−
ραβάσεις. Εντεύθεν, παρέπεται ότι πριν από την έκδοση 
της αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν μπορεί 
να περιληφθεί στον Κανονισμό του δικαστηρίου σχετική 
διάταξη περί επεκτάσεως της μη καθαρογραφής και σε 
άλλες περιπτώσεις εκτός εκείνων που ορίζει η παρ. 4 
του άρθρου 142 ΚΠοινΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, η 
Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Καβάλας, με την ως άνω 
27/2014 απόφασή της, τροποποίησε τον ισχύοντα Κανο−
νισμό εσωτερικής λειτουργίας του Πρωτοδικείου Καβά−
λας και επεξέτεινε τη μη καθαρογραφή των πρακτικών 
και αποφάσεων των Μονομελών Πλημμελειοδικείων, του 
Μονομελούς δικαστηρίου ανηλίκων και του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου και στις κάτωθι περιπτώσεις: Α) Απο−
φάσεις και πρακτικά των Μονομελών Πλημμελειοδικείων 
και του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων: α) όταν 
είναι ερήμην καταδικαστικές, όταν η ποινή που επιβλή−
θηκε στον κατηγορούμενο δεν είναι εφέσιμη, β) όταν 
κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση λόγω ελλείψεως 
κλητεύσεως ή νομίμου κλητεύσεως του κατηγορουμέ−
νου, γ) αποφάσεις που εκδίδονται μετά από αίτηση του 
Εισαγγελέα για ανάκληση χορηγηθείσας αναστολής, δ) 
αποφάσεις που εκδίδονται μετά από αίτηση του κατη−
γορουμένου, για συγχώνευση ποινών, μετατροπή ποινής 
σε κοινωφελή εργασία, αναστολή εκτέλεσης απόφασης, 
συμπλήρωσης απόφασης. Β) Αποφάσεις και πρακτικά 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου α) όταν είναι αθωωτικές, 
εφόσον δεν υπάρχει παθών ή πολιτικώς ενάγων, εκτός 
αν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρω−
ση κατάσχεσης και δήμευση κατασχεθέντων, β) όταν 
κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση λόγω ελλείψεως 
κλητεύσεως ή νομίμου κλητεύσεως του κατηγορουμέ−
νου, γ) όταν η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, 
κατ’ άρθρο 501 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, ή ως απαράδεκτη 
μετά από νόμιμη παραίτηση από το ένδικο μέσο, δ) 
αποφάσεις που εκδίδονται μετά από αίτηση του Ει−
σαγγελέα για ανάκληση χορηγηθείσας αναστολής και 
ε) αποφάσεις που εκδίδονται μετά από αίτηση, του 
κατηγορουμένου, για συγχώνευση ποινών, μετατροπή 
ποινής σε κοινωφελή εργασία, αναστολή εκτέλεσης 
απόφασης, συμπλήρωση απόφασης». Η τροποποίηση 
κατά τούτο του Κανονισμού αντίκειται στην παρ. 5 του 
άρθρου 142 ΚΠοινΔ, διότι επεκτείνει τη μη καθαρογραφή 
των πρακτικών και των αποφάσεων χωρίς προηγούμενη 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δεδομένου δε ότι 
η επέκταση της μη καθαρογραφής αναφέρεται αφενός 
σε υποθέσεις αρμοδιότητας και Τριμελούς Πλημμελειο−
δικείου, για τις οποίες δεν παρέχεται από το νόμο εξου−
σιοδότηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και αφετέρου σε 
εγκλήματα άλλα από εκείνα που απαριθμούνται στην 
παρ. 5 του άρθρου 142 ΚΠοινΔ, για τα οποία και μόνο 
επιτρέπεται επέκταση, ούτε ως έκφραση γνώμης της 
Ολομέλειας μπορεί να εκληφθεί η ως άνω τροποποίηση 
του Κανονισμού. Επομένως, πρέπει να ακυρωθεί η ως 
άνω τροποποίηση του Κανονισμού.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτε−

ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Καβάλας, οι οποίες 
έγιναν με την υπ’ αριθμ. 27/2014 απόφαση της Ολομε−
λείας του Πρωτοδικείου αυτού, εκτός από εκείνη που 
αναφέρεται στην επέκταση της μη καθαρογραφής των 
πρακτικών και των αποφάσεων των ποινικών δικαστη−
ρίων του (Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, Μονομελούς 
Δικαστηρίου Ανηλίκων και Τριμελούς Πλημμελειοδικεί−
ου) και σε περιπτώσεις άλλες από τις προβλεπόμενες 
από την παρ. 4 αριθ. 1 και 2 του άρθρου 142 ΚΠοινΔ, την 
οποία τροποποίηση και ακυρώνει.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
στις 9 Μαρτίου 2015.

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
F

(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον RADU ANGELIKA 

του NIKOLAE.

Με την αριθμ. 14GRYK44310000016/01−08−2014 κατα−
λογιστική πράξη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Ρεθύμνης, επιβλήθηκαν, σε βάρος της RADU 
ANGELIKA του NIKOLAE και της VASILIKA Υπηκόου Ρου−
μανίας, με αριθμ. Ταυτότητας DD 544888/28−06−2011, 
αγνώστου διαμονής, στο εξωτερικό, Πολλαπλά Τέλη 
του άρθρου 150 παρ 1, του Ν. 2960/2001, ύψους χιλίων 
πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ πλέον Τελών Χαρτοσήμου 
και ΟΓΑ 2,4% για την Διάπραξη Τελωνειακής Παράβα−
σης Λαθρεμπορίας 162 γραμμαρίων καπνού.

Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
F

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον IVANOV IVAN 

του DOMITROV.

Με την αριθμ. 15GRYK44310000001/05−03−2015 κατα−
λογιστική πράξη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Ρεθύμνης, επιβλήθηκαν, σε βάρος του IVANOV 
IVAN του DOMITROV γεν.18−09−1990 Υπηκόου Βουλγαρί−
ας, με αριθμ. Ταυτότητας 640095605/2010/Βουλγαρικών 
Αρχών, αγνώστου διαμονής, στο εξωτερικό, Πολλαπλά 
Τέλη του άρθρου 150 παρ. 1, του Ν. 2960/2001, ύψους 
χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ πλέον Τελών Χαρ−
τοσήμου και ΟΓΑ 2,4% για την Διάπραξη Τελωνειακής 
Παράβασης Λαθρεμπορίας 96,1 γραμμαρίων καπνού.

Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
F

Αριθμ. 4675 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ανω−

τάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για 
το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου έως και 30ης 
Σεπτεμβρίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011/

τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012 − 2015».

2) Την παρ. 1 του άρθρ. 45 του Ν. 4071/2012 «δημοσι−
ολογιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ 85/11−04−2012/τ.Α΄) με την 
οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 
20 του Ν. 4024/2011.

3) Του άρθρου 2 του Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κα−
τοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές».

4) Των άρθρων 17, 18, 19 και 21 του Ν. 2190/1994, «Σύ−
σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν (ΦΕΚ 
28/τ.Α΄/3.3.1994).

5) Του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συ−
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28−12−2009).

6) Των άρθρων 36 και 40 παρ. 4 και 6 του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι−
αίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015» με τα 
οποία προστέθηκαν αρμοδιότητες στο ΑΣΕΠ.

7) Του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(Ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
του Ν. 3839/2010 (ΕΙΣΕΠ).

8) Τις λοιπές διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως τρο−
ποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 28/ 
τ.Α΄/3.3.1994).

Β) Την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με α.π. 2/78400/0022/ 
14.11.2011 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δια−
τάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 κ.λπ.».

Γ) Την υπ’ αριθμ. 42948/11.12.2003 κανονιστική απόφα−
ση του Υπουργού Εσ.Δ.Δ.και Α. (ΦΕΚ 1854/Β΄/11.12.2003), 
όπως ισχύει.

Δ) Τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/ 
τ.Β΄/18.7.2003).

Ε) Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋ−
πολογισμό του ΑΣΕΠ (2015), Ειδικός Φορέας 05−620, 
ΚΑΕ 0511− αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, ύψους 
300.000,00 €.

ΣΤ) Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής, θα προκληθεί δαπάνη μέχρι 
εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (125.000€), η οποία 
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 05−620.

Ζ) Τις με αριθμούς πρωτοκ.: α) 25776/19−12−2014, ΑΔΑ 
ΞΨΛ6Η6−ΨΜ6, ύψους εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(150.000€) και β) 3625/23−03−2015, ΑΔΑ 7ΓΜ96Η6−119, 
ύψους εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000€), Απο−
φάσεις προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για αποζη−
μίωση υπερωριακής εργασίας, σε βάρος της πίστωσης 
του ΚΑΕ 0511 (Φ.05−ΕΦ 620), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής απασχόλησης διακοσίων σαράντα πέντε (245) 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΑΣΕΠ και μέχρι 24.500 
ώρες (245x20x5) συνολικά, από την 1η Μαΐου έως και 
την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα, 
δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων αφορά 
σε επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές υπηρεσιακές 
ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ και του 
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Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης, που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων:

Α) Του άρθ. 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την 
προκήρυξη (6Κ/2014) − πρόσληψη 30 υπαλλήλων κατη−
γορίας ΠΕ στην ΕΛΣΤΑΤ.

Β) Του άρθ. 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την 
προκήρυξη (7Κ/2014) − πρόσληψη 110 υπαλλήλων κατη−
γορίας ΠΕ και ΤΕ στην ΔΕΗ.

Γ) Του άρθ. 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την 
προκήρυξη (8Κ/2014) − πρόσληψη 186 υπαλλήλων κατη−
γορίας ΔΕ στο ΕΚΑΒ.

Δ) Του άρθρου 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την 
διεξαγωγή της διαδικασίας πρόσληψης δεκαεννέα (19) 
ατόμων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην ΔΕΗ.

Ε) Του άρθ. 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την 
προκήρυξη (2Κ/2015) − την πρόσληψη 450 υπαλλήλων 
κατηγορίας ΔΕ στην ΔΕΗ και με πρακτική δοκιμασία 
για 100 θέσεις ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων.

ΣΤ) Του άρθ. 20 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, περί 
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις 
εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ.

Ζ) Του άρθ. 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει: α) περί 
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την κάλυψη εποχια−
κών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς 
και αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων 
ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από 
διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων 
και β) περί προσλήψεων με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου 
(ΣΜΕ), με την έγκριση ανακοινώσεων και τον έλεγχο 
πινάκων και ενστάσεων.

Η) Των άρθρων 10 και 9 παρ. 8 του Ν. 3812/2009, όπως 
ισχύει, που αφορούν, αντίστοιχα, την έκδοση βεβαιώσε−
ων περί γνησιότητας των συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
που συνάπτονται από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα 
του δημοσίου τομέα με φυσικά πρόσωπα και τη δια−
τύπωση γνωμοδότησης, αναφορικά με την εξειδίκευση 
των εποχικών αναγκών στις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου.

Θ) Του άρθ. 14 παρ. 2 (περιπτώσεις ιε΄ και κ΄) του 
Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, «περί προσλήψεων προσω−
πικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνες συμβάσεις και περί 
προσλήψεων εργατικού και τεχνικού προσωπικού των 
Δήμων μέχρι 5 ημέρες κατ’ άτομο».

Ι) Του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 4052/2012/ΦΕΚ 41/τ.Α΄/
1−3−2013 (έγγραφο του Υπ. Υγείας α.π. Υ 10β/Γ.Π. οικ. 
61715/26−06−2013), για την συνδρομή στη σύνταξη των 
πινάκων κατάταξης και επιλογής για την πρόσληψη επι−
κουρικού προσωπικού σε νοσοκομεία του ΕΣΥ.

ΙΑ) Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία και για την έγκρι−
ση Ανακοίνωσης του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 55.000 
ανέργων μέσω κοινωφελών προγραμμάτων σύμφωνα 
με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9−5−2013), για τον αυτε−
πάγγελτο και κατόπιν ενστάσεων έλεγχο προσλήψεων 
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα (ΚΟΧ) – ΕΣΠΑ 2007−2013», στο πλαίσιο σχε−
τικών δημοσίων προσκλήσεων του ΟΑΕΔ.

Εντός του Β΄ Τριμήνου του 2015 θα διεξαχθούν οι 
πρακτικές δοκιμασίες α) για 4 θέσεις του κλάδου ΠΕ 
Συντηρητών Έργων Τέχνης και ΤΕ Συντηρητών Έργων 

Τέχνης στην ΕΒΕ (προκήρυξη 4Κ/2014), β) για 280 θέσεις 
του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων στη ΔΕΔΗΕ 
(προκήρυξη 3Κ/2014)

Επίσης, η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε επικοινωνία για 
την ολοκλήρωση της έκδοσης της προκήρυξης 3Κ/2015−
(465 θέσεις) ΠΕ Εφοριακών στη Γ.Γ. Εσόδων, και την 
έκδοση προκηρύξεων για τους Φορείς, για τους οποίους 
έχουν εγκριθεί θέσεις με ΠΥΣ, α) 48 θέσεις στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων και β) 10 θέσεις ΔΕ Φυ−
λάκων/Νυχτοφυλάκων στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης στον Κ.Α.Ε. 0511 πίστωσης του προϋπολογισμού 
του ΑΣΕΠ (Ειδ. Φ.05−620) οικ. έτους 2015.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 30η Σε−
πτεμβρίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

F
Αριθμ. 540 (5)
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Πε−

ριφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων 
Νήσων» 2014 − 2020.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 

τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδίως τα άρθρα 24, 24Α και 58 (παρ. 6) 
αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεω ργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθο−
ρισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 
48, 49 και 110 αυτού.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχε−
τικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί−
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ου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 
Συμβουλίου.

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχε−
τικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρω−
τικών και επενδυτικών ταμείων.

6. Την με αριθμό C(2014) 10165 final/18.12.2014 Εκτε−
λεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση ορισμένων στοιχείων του περιφερειακού επι−
χειρησιακού προγράμματος «Ιονίων Νήσων» για στήριξη 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχό−
ληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP0….).

7. Την με αριθ. 41538/4−12−2000 (ΦΕΚ Β΄ 1501/8−12−2000) 
κοινή υπουργική απόφαση για τη σύσταση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περι−
φέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α΄ 3) «Εκτέλεση ενεργειών τε−
χνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων 
πόρων».

9. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ιονίων Νήσων» 2014−2020

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφε−
ρειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων» 
2014−2020, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

I. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων 
Νήσων» 2014−2020 είναι ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 
ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλονιάς − Ιθάκης.

II. Μέλη1 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. 
«Ιονίων Νήσων» 2014−2020 με δικαίωμα ψήφου είναι:

(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού 
και πιστοποίησης

1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων επενδύσεων − 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

2. O Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με αναπληρωτή τον Προ−
ϊστάμενο της Μονάδας Α΄ της ιδίας υπηρεσίας.

3. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

4. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνι−

1 Για τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβά−
νεται υπόψη ο Κανονισμός (ΕΕ) 240/2014 της Επιτροπής σχετικά 
με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση 
στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών 
ταμείων.

κού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

5. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστο−
ποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προ−
γραμμάτων.

(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 
και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ

6. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020.

8. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας.

9. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενι−
σχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας Ισότητας 
των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

11. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
12. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

του ΕΠ Ψηφιακή σύγκλιση ως Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

13. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Περιφερειακής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας (τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής).

14. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(τομέας Παιδείας).

15. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(τομέας Πολιτισμού).

16. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού (τομέας Τουρισμού).

17. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης (τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης).

18. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

19. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

20. Εκπρόσωπος της ΕΥΔ του Ε.Π. «Υποδομές Μετα−
φορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

(γ) Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ).

21. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά−
δας (ΚΕΔΕ).

22. Εκπρόσωπος των Δήμων της Π.Ε. Κέρκυρας.
23. Εκπρόσωπος των Δήμων της Π.Ε. Λευκάδας.
24. Εκπρόσωπος των Δήμων των Π.Ε. Κεφαλλονιάς 

και Ιθάκης.
25. Εκπρόσωπος των Δήμων της Π.Ε. Ζακύνθου.
26. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

(ΕΝΠΕ).
(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−

ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
27. Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Επιστημονικού 

Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.
28. Εκπρόσωποι (2) του Δικτύου για την Στρατηγική 

«Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Π.Ι.Ν.
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29. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 
με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).

30. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα−
τών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).

31. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ−
γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE).

32. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη−
ρίων (ΚΕΕ).

33. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστι−
κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

34. Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΞΕΕ)

35. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(ΤΕΕ).

36. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδος (ΟΕΕ).

37. Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕ−
ΩΤΕΕ).

38. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

39. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων

40. Εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοι.Σ.Π.Ε.
41. Εκπρόσωπος του Δικτύου Μικρών Νησιών Ελλάδας
(ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχει−

ρίζονται τμήματα του προγράμματος
42. Εκπρόσωποι Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερεια−

κού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιονίων Νήσων» 2014−
2020 συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου (ΕΔΕΛ).

2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων.

3. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
5. Εκπρόσωποι των Ειδικών υπηρεσιών της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού.
6. Εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

για προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).

7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργα−
σίας.

8. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν.

IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από 
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπρο−
σωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. 
«Ιονίων Νήσων» 2014−2020 ορίζει εγγράφως και γνω−
στοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τον εκπρόσωπο και τον 
αναπληρωτή του, δηλώνοντας αντίστοιχα και τις ηλε−
κτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες θα χρη−
σιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην επιχειρησιακή 
πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται 
κάθε φορά που υπάρχει αντικατάσταση εκπροσώπου. 
Σε περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωματικού 
μέλους για συμμετοχή σε κάποια συνεδρίαση της Επι−
τροπής Παρακολούθησης, δύναται να ορίζεται εξουσι−
οδοτημένο πρόσωπο για συμμετοχή στη συγκεκριμένη 
συνεδρίαση.

V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθη−
σης μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως 
ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες. Επίσης δύνα−
νται να συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη των 
Υπουργείων, της Περιφέρειας, των Δήμων και λοιπών 
φορέων.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ιονίων Νήσων» 2014−2020

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Π.Ε.Π. 
«Ιονίων Νήσων» 2014−2020, σύμφωνα με τα άρθρα 47, 48, 
49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καθώς 
και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του.

II. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξε−
τάζει:

1. Τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδι−
κούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, 
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/ στοιχείο σχετικό με την 
εφαρμογή του Προγράμματος και την πρόοδο ως προς 
την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων 
και των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσε−
ων και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα ποιοτικών 
αναλύσεων.

2. Όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επί−
δοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

3. Την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολό−
γησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων 
των αξιολογήσεων.

4. Την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας.
5. Την υλοποίηση μεγάλων έργων.
6. Την υλοποίηση προγραμμάτων Ολοκληρωμένων 

Εδαφικών Επενδύσεων και Τοπικής Ανάπτυξης με Πρω−
τοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.

7. Την τυχόν υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης.
8. Τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, την κατα−
πολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες.

9. Τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
10. Την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τή−

ρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετί−
ζονται με το Π.Ε.Π., εφόσον αυτές δεν είχαν εκπληρωθεί 
κατά την ημερομηνία υποβολής του Π.Ε.Π.

11. Την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογή−
σεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθοδολογίας 
για τις δαπάνες/ αμοιβές διαχείρισης και τις ετήσιες 
εκθέσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές 
των δαπανών αυτών.

12. Τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ή τμήμα αυτών που 
αφορούν στο οικείο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα.

III. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
1. Την εξειδίκευση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και κάθε αναθεώρησή της.
2. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων.
3. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής Ομάδων 

Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για προγράμματα ΤΑΠΤΟΚ.
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4. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των στρα−
τηγικών των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.

5. Τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης.
6. Το σχέδιο αξιολόγησης για το Περιφερειακό Επιχει−

ρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή του.
7. Τη στρατηγική επικοινωνίας για το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή 
της.

8. Κάθε πρόταση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «Ιονίων 
Νήσων» 2014−2020 για την άσκηση των καθηκόντων της, 
έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις 
του Π.Ε.Π. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δι−
καίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν 
στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, 
τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπι−
στευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ιονίων Νήσων» 2014−2020

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον εσωτερικό κα−
νονισμό λειτουργίας της κατά την πρώτη συνεδρίασή της.

II. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της 
Τεχνικής Βοήθειας του Π.Ε.Π. «Ιονίων Νήσων».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 18 Μαρτίου 2015

Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
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